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Campanha nacional da ABRATI 
alerta a população sobre os 
riscos do transporte clandestino

Dois ônibus da Viação Cometa 
participaram do recém-realizado 
Rally Sertões 2020, levando cestas 
básicas e telemedicina para luga-
res remotos e carentes do País. A 
companhia transportou equipes 
participantes e equipamentos ao 
longo de todo o percurso da prova. 
O rally percorreu cerca de 5.000 
quilômetros entre os estados de 
São Paulo e Maranhão. Pág. 8

À esquerda e acima, duas das peças gráficas 
da campanha nacional “Sua vida vale mais. 
Diga não ao transporte clandestino”. 
O objetivo é esclarecer a população sobre os 
riscos de viajar em ônibus clandestinos.

Cometa apóia com 
dois ônibus o 
Rally Sertões 2020

A Scania confirmou no início 
de novembro investimentos de 
R$ 1,4 bilhão no Brasil, que havia 
anunciado em maio do ano passa-
do. Os recursos são para um pro-
grama a ser executado até 2024 
na fábrica da montadora, em São 
Bernardo do Campo-SP. Outros R$ 
2,6 bilhões para investimentos no 
País também estão programados.

No recente feriado de Fina-
dos (02/11/2020), os fiscais da 
ANTT – Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, órgão 
federal – , apreenderam 49 ônibus 
piratas nas estradas do País. E 
do início do ano até agora, foram 
apreendidos 1.018 ônibus piratas 
e lavrados mais de 2.000 autos de 
infração. O total das multas apli-
cadas superou os R$ 11 milhões.

A Scania confirma 
investimentos de R$ 
1,4 bilhão até 2024

Só neste ano, ANTT 
já apreendeu 1.018 
ônibus clandestinos

No período de 29 de outubro a 2 de 
novembro,  a ABRATI e suas associadas 
deram início à Campanha Nacional de 
Combate ao Transporte Clandestino de 
Passageiros. Ao mesmo tempo, a Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres 
intensificou suas ações de fiscalização 
nas estradas no País. O presidente 
Eduardo Tude explicou que a população 
está sendo esclarecida sobre os riscos 
de viajar em veículos clandestinos e que 
o objetivo é preservar a segurança dos 
passageiros. Para a ANTT o transporte 
pirata representa grande risco para a 
sociedade “porque ele mata”. Págs. 2 e 3Eduardo Tude, presidente da ABRATI. 

A campanha alcança mais de 4 milhões de pessoas
Somando todas as peças no meio 

digital, a campanha da ABRATI já al-
cançou mais de 4 milhões de pessoas, 
fora a audiência das mais de 40 entre-

vistas em tempo real concedidas em 
diversos locais e as 150 reportagens 
publicadas em veículos de comunica-
ção impressos. 
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As peças da campanha buscam conscientizar os cidadãos sobre os riscos a que estão expostos quando fecham os olhos à ação predatória dos piratas.  

ABRATI leva a onze estados Campanha Nacional de 
Combate ao Transporte Clandestino de Passageiros 

A ABRATI, Associação Brasileira 
das Empresas de Transporte Terrestre 
de Passageiros, lançou no último dia 28 
uma campanha nacional de combate ao 
transporte clandestino de passageiros. A 
iniciativa tem como objetivo preservar a 
segurança dos passageiros. Um dos aler-
tas da campanha está sendo sobre o risco 
de acidentes ao se viajar em um veículo 
clandestino, tendo em vista que, como 
concluiu a própria Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, o transporte 
clandestino representa um grande risco 
para a sociedade “porque ele mata”.

Os números da própria ANTT são 
extremamente preocupantes. Apenas 
neste ano, até agora, os fiscais da Agên-
cia apreenderam mais de 930 ônibus 
piratas e lavraram mais de 2.000 autos de 
infração, totalizando multas superiores 
a R$ 11 milhões.    

A campanha “Sua vida vale mais. 
Diga não ao clandestino” foi lançada 
em entrevista coletiva na manhã da 
quarta-feira, 28, com a participação do 
presidente da ABRATI, Eduardo Tude, e 
de Letícia Pineschi, do Conselho Fiscal 
da Associação. 

O dia 29 de novembro, às vésperas 
do feriado de Finados, foi escolhido 
como o “Dia D” da campanha. Nesse 
dia, ações de conscientização e infor-
mação foram realizadas em terminais 
rodoviários de 11 capitais: Rio de 
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 
Belém, João Pessoa, Vitória, Curitiba, 
Porto Alegre, Brasília, São Luís e Re-
cife. Nesses locais, foram feitas pan-
fletagens e promovidos diálogos ativos 
com cidadãos, diálogos esses voltados 
à conscientização das pessoas quanto 
aos riscos e à atividade predatória dos 
transportadores clandestinos. 

A mobilização também está presen-
te nas mídias sociais da Associação e 
das empresas do setor de transporte 
rodoviário de passageiros. A ABRATI 
espera conscientizar as pessoas acerca 
dos riscos que o transporte irregular traz 
para os passageiros, com aumento das 
mortes nas estradas do País que tendem 
a aumentar em épocas como esta. 

A campanha foi motivada pelo 
aumento do transporte pirata de pas-
sageiros durante a pandemia. Somente 
este ano, até agora, já foram feitas pela 

ANTT – Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres – 1.018 apreensões de 
ônibus e lavrados mais de 2.000 autos 
de infração. De acordo com dados do 
Sindicato das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado de São Pau-
lo, apenas no Estado são feitas cerca 
de 6.800 viagens ilegais por mês, ou 
81.612 por ano. O número de passagei-
ros transportados por ano é superior 
a 684.000. 

“Não somos contra a concorrência”, 
acentuou o presidente da ABRATI, 
Eduardo Tude. “O que não podemos 
admitir é que algumas plataformas, 
que não estão afetas às exigências do 
transporte regular – tais como garantir 
gratuidades, recolher tributos e estar sob 
estrita vigilância dos órgãos reguladores 
– aproveitem essa circunstância para 
promover concorrência desleal. Resu-
mindo, só queremos que o pagamento dos 
tributos e o respeito aos protocolos sejam 
válidos para todos. Mas o transportador 
pirata não quer saber de nada disso, já 
que essa é a explicação para o fato de ele 
conseguir oferecer viagens por preços 
aparentemente mais baratos.” 
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A campanha da ABRATI lembra que transportar 
pessoas exige o respeito às normas e às leis  

Para que uma empresa regular possa 
atuar legalmente, ela deve respeitar a 
legislação, além das normas e regras 
da ANTT. Elas envolvem, por exemplo, 
padrões de treinamento para motoris-
tas, testes toxicológicos, manutenção de 
alojamentos para descanso dos motoris-
tas ao longo do trajeto. É óbvio que essa 
empresa também é obrigada a recolher 
com pontualidade taxas e impostos mu-
nicipais, estaduais e nacionais. 

Esses foram alguns aspectos lem-
brados pelo presidente da ABRATI, 
Eduardo Tude, na entrevista coletiva 
de lançamento da campanha nacional 
de combate ao transporte pirata.  

Eduardo Tude chamou atenção para 
os principais riscos decorrentes da 
atividade de transporte clandestino, os 
quais ele resumiu assim: a) anteceden-
tes criminais dos motoristas de ônibus 
clandestinos não são verificados; b) os 
motoristas não recebem treinamento 
para dirigir os ônibus; c) eles também 
não recebem treinamento para dirigir 
à noite ou em grandes distâncias; d) as 
empresas não dispõem de instalações ao 
longo das rotas, dotadas de alojamentos 
para o descanso adequado dos motoris-
tas; e) os motoristas não são submetidos 
a quaisquer testes toxicológicos periodi-
camente, e nem por aferições alcoólicas 
ou medicamentosas.

“Toda essa irresponsabilidade não 
apenas coloca em risco a vida de mi-
lhões de passageiros em todo o Brasil, 
mas também ceifa milhares de vidas de 
outros viajantes que circulam nas rodo-
vias”, afirmou o presidente da ABRATI. 

O presidente lembrou ainda que o 
aplicativo Buser insiste em colar sua 
imagem ao Uber, o que para ele é uma fa-
lácia. Segundo disse, “o Uber é um servi-
ço privado de utilidade pública. Trata-se 
de transporte individual. O transporte 

rodoviário regular é um serviço público 
de caráter coletivo: transporta pessoas 
e precisa garantir, além de conforto e 
assiduidade, frequência e regularidade.”

Por sua vez, a conselheira Letícia 
Pineschi explicou como as empresas 
regulares operam: “Ao contrário dos 
motoristas clandestinos, os condutores 
do transporte regular seguem todas as 
regras da ANTT. Eles recebem treina-
mentos rigorosos, passam por seguidos 
testes toxicológicos, dispõem de aloja-
mentos para descanso nas sedes das 
empresas e ao longo dos percursos e, 
além de tudo, antes de serem contrata-
dos, tiveram toda a sua vida pregressa 
civil e criminal verificada. 

Quanto ao clandestino... 
“É um tiro no escuro. Você entra 

no clandestino e não faz ideia de que o 
ônibus pode quebrar ou causar um aci-
dente, e também não sabe se o motorista 
está preparado para fazer o trajeto. A 
segurança é zero. Além de tudo isso, os 
clandestinos não cumprem protocolos 
sanitários e, portanto, comprometem a 
saúde de seus passageiros. É claro que 
essa situação se agrava em um momento 
de pandemia.”  

Letícia Pineschi lembrou que as obri-
gatoriedades estabelecidas nas normas 
que regem a atividade de transporte de 
passageiros representam uma garantia 
para os passageiros e, obviamente, têm 
custos – custos esses que não oneram as 
empresas que atuam na marginalidade 
da regulação.

Ela citou, como exemplo do cresci-
mento do transporte rodoviário clandes-
tino, o que está acontecendo no Estado 
de São Paulo, onde um levantamento 
feito pelo Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Estado 
– Setpesp – apontou que são realizadas 
6.800 viagens ilegais por mês, totalizan-

do 81.612 por ano. Desse total, 42,5% 
são realizadas por um único aplicativo. 
Os dados são considerados alarman-
tes, considerando o grande número de 
passageiros que diariamente colocam 
suas vidas em perigo. O levantamento 
mostrou que, por ano, mais de 684.000 
pessoas recorrem a esse transporte 
irregular para viajar pelas estradas. 
Segundo o presidente do Setpesp, Gen-
til Zanovello, a modalidade aplicativo 
representou 60% de todo o volume de 
transporte ilegal apurado no levanta-
mento feito pelo sindicato. 

A conselheira comentou o argumento 
usado por alguns aplicativos, de que, 
neste momento de crise, eles estão ge-
rando receita para pequenas empresas 
afetadas gravemente pela pandemia 
do Novo Coronavírus. Lembrou que a 
pandemia afetou a todos, de forma indis-
tinta, e citou o caso do transporte rodo-
viário regular, que chegou a rodar com 
apenas 5% da demanda. “A dificuldade 
não pode ser muleta para a ilegalidade”, 
afirmou, acrescentando que a situação 
do setor de fretamento deve ser resolvi-
da sem prejudicar o transporte regular, 
exatamente para não desmontar todo 
um sistema (o rodoviário) que já sofre 
com a queda de demanda.

Letícia Pineschi Kitagawa, integrante do 
Conselho da ABRATI.
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Scania aposta na sustentabilidade para vender 100 
unidades do seu caminhão a gás até o fim de 2020

Volare passa a equipar seus veículos com o pacote 
Biosafe de prevenção e combate ao Coronavírus

Segundo a Scania, as vendas feitas até agora foram para empresas que demandam alternativas ao 
diesel em decorrência de seus compromissos públicos com a sustentabilidade.

Um ano após ter começado a rece-
ber encomendas de caminhões a gás no 
Brasil, a Scania anunciou que pretende 
vender 100 unidades desses veículos até o 
fim de 2020. O balanço mais recente feito 
pela montadora logo após a venda de 11 

caminhões R 410 6x2 movidos a GNV e/
ou biometano, já apontou o volume de 50 
veículos comercializados, considerado 
histórico pela fabricante.

Os 50 caminhões comercializados 
até agora foram destinados a transpor-

tadoras que atendem embarcadores de 
indústrias que vão de cosméticos a ali-
mentos, como L’Oréal, PepsiCo, Unilever 
e Carrefour. Esses são embarcadores 
que demandam alternativas ao diesel e 
têm compromissos públicos com a sus-
tentabilidade.   

Na avaliação do vice-presidente das 
Operações Comerciais da Scania no 
Brasil, Roberto Barral, a pandemia da 
Covid-19 acelerou a busca por sustenta-
bilidade em diversos ramos da economia 
em todo o mundo, inclusive no Brasil.

“Esse cenário – afirma – também im-
pactou o setor de transporte, pois o modal 
rodoviário responde por grande parte da 
cadeia de valor das empresas que estão 
na dianteira da chamada recuperação 
verde. Nós saímos na frente ao oferecer 
soluções de transporte sustentáveis que 
apoiam essas organizações no cumpri-
mento de seus compromissos com a re-
dução das emissões de gases poluentes.”
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A exemplo da Marcopolo, também 
a Volare, do mesmo grupo, passou a 
investir na biossegurança dos veícu-
los de sua fabricação. Agora, todos 
os pequenos ônibus que ela fornece 
ao mercado já podem sair de fábrica 
devidamente equipados com o pacote 
Biosafe, lançado  pela controladora 
do grupo com o objetivo de combater 
o Novo Coronavírus nos seus ônibus.

A relação dos itens de prevenção 
e segurança já é extensa. Ela inclui, 
por exemplo, dispensers de álcool 
em gel, tecidos de poltronas e cor-
tinas antimicrobianos, tratamento 
específico para o ar condicionado, 

divisórias entre passageiros e motorista, 
luz ultravioleta e layout interno com três 
fileiras e dois corredores para maior 
distanciamento entre os passageiros.

Também está disponível o sistema 
denominado Fip Onboard, que consiste 
na nebulização do interior do veículo 
depois de cada viagem, com a utilização 
de uma eficiente solução saneante. 

“A nebulização com o sistema Fip 
Onboard deixa o interior do veículo 
totamente desinfectado para a viagem 
seguinte”, garante Sidnei Vargas, geren-
te nacional de vendas da Volare.

Para demonstrar como fica a confi-
guração de um Volare equipado com o 

pacote Biosafe, a fabricante preparou 
um exemplar do seu modelo Fly 10, 
que originalmente tem 35 poltronas. 
Na configuração com o Biosafe, foram 
retiradas cinco poltronas, de modo a ga-
rantir maior distanciamento entre elas e 
aumentar a privacidade do passageiro. 
A Volare acredita que no pós-pandemia 
esse layout provavelmente será mantido.

Sidnei Vargas informa que a retirada 
das cinco poltronas acaba resultando 
não apenas em maior espaço, mas em 
uma compensação no preço do veículo, 
de maneira que o comprador pratica-
mente não tenha que pagar mais nada 
pelo pacote Biosafe. 

file: Va_de_Onibus_Rodoviario_205x275_Out.pdf date: 30/10/2020 15:14

service: 000114 format: 205.0 x 275.0 mm
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Em 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) brasileira, inspirada no 
Regulamento Europeu Geral de Proteção 
de Dados, foi sancionada pelo então presi-
dente Michel Temer. Seguindo a tendência 
mundial de regulação do tema, a LGPD, 
responsável por criar um novo marco legal 
para o uso de dados pessoais no Brasil, 
tanto de forma online como off-line, nos 
setores público e privado, entrou em vigor, 
de forma inesperada e após reviravolta 
no Senado Federal, no dia 18 de setembro 
de 2020.

As sanções de natureza administra-
tivas, é importante esclarecer desde já, 
entrarão em vigor somente a partir de 
agosto de 2021. No entanto, ações judiciais 
já começaram a ser ajuizadas com base na 
LGPD, sendo necessário adotar desde já 
práticas de adequação e compliance a fim 
de evitar responsabilização por eventuais 
descumprimentos em âmbito judicial.

O Brasil possui diversas leis e regu-
lamentos que, de alguma forma, lidam, 
direta ou indiretamente, com a questão 
da privacidade e da proteção de dados 
pessoais em âmbito setorial. A LGPD não 
visa substituir as leis e regulamentos que 
existem atualmente, mas estabelece regras 
e princípios gerais para que tais regras 
possam ser atendidas de uma maneira 
mais benéfica e eficiente aos titulares 
dos dados. 

No que tange à LGPD, a inovação legis-
lativa faz com que o Brasil integre um rol 
de mais de 100 países considerados com 
um nível adequado de proteção de dados. 
Isto requer atenção especial, considerando 
que a LGPD estabelece uma série de obri-
gações relacionadas ao processamento de 
dados pessoais, desde obrigações gerais 
até aquelas relacionadas ao processa-
mento de dados sensíveis, uso de dados 
de menores de idade, transferências in-
ternacionais de dados, a necessidade de 
designar controlador e operador de dados, 

elaboração de relatórios de impacto, assim 
como as medidas a serem tomadas em caso 
de vazamento de dados.

Em geral, qualquer prática de proces-
samento de dados pessoais estará sujeita 
à LGPD, sendo a aplicação da lei também 
extraterritorial, ou seja, qualquer empresa 
estrangeira que tenha pelo menos uma 
filial no Brasil, ofereça serviços para o 
mercado brasileiro ou processe dados 
pessoais de titulares de dados localizados 
no país estará sujeita à LGPD.

A lei estabelece que todas as atividades 
de processamento de dados pessoais de-
vem ser registradas, desde sua coleta até 
sua exclusão, indicando quais tipos de da-
dos pessoais estão sendo coletados, a base 
legal que autoriza seu uso, seus propósitos, 
o tempo de retenção, as práticas de segu-
rança da informação implementadas e com 
quem os dados podem ser compartilhados.

A este respeito, a LGPD também esta-
belece que tanto o controlador de dados 
quanto o operador devem tomar medidas 
técnicas, de segurança e administrativas 
apropriadas para proteger os dados pes-
soais, sob pena de serem responsabiliza-
dos em caso de violação de dados.

De acordo com a LGPD, os titulares de 
dados têm seus direitos básicos expandi-
dos, sendo importante destacar o direito de 
acesso a esses dados - o titular dos dados 
tem o direito de saber quais de seus dados 
pessoais estão sendo processados   por uma 
empresa, além do direito de retificação, 
cancelamento e exclusão, oposição a tra-
tamento, direito à informação e explicação 
sobre o uso de seus dados. 

Em relação a um eventual vazamento 
de dados, é importante esclarecer que a 
LGPD cria a obrigação de notificar a Au-
toridade Nacional de Proteção de Dados 
(“ANPD”), bem como o titular dos dados, 
da ocorrência de qualquer incidente de 
segurança que possa resultar em qualquer 
risco ou dano relevante para os titulares.

A ANPD, já prevista em lei, mas ainda 
em fase de estruturação e sem data para 
sua efetiva criação, possui funções que 
vão além da fiscalização e aplicação de 
sanções em caso de descumprimento da 
lei e deve assumir um papel relevante 
e rigoroso na promoção da proteção de 
dados pessoais no Brasil. 

As penalidades impostas pela LGPD, 
que entrarão em vigor apenas em 2021, va-
riam desde simples advertência, até multa 
de até 2% da receita da pessoa jurídica ou 
de seu grupo de negócios no Brasil no ano 
anterior, limitada a R$ 50.000.000,00 por 
infração, e até mesmo a publicização da 
infração, que tem potencial para causar 
danos à reputação superiores ao valor da 
multa estabelecida por lei. Essa mesma 
obrigação de publicização foi introduzida 
pela Lei Anticorrupção em 2013.

A LGPD terá impacto relevante, uma 
vez que quase todas as práticas da socie-
dade lidam com o uso de dados pessoais. 
Entidades de todos os setores devem se 
adaptar e devem criar uma nova cultura 
sobre o uso adequado de dados pessoais, o 
que pode ser desafiador, considerando que 
o Brasil só começou a dar a devida atenção 
ao assunto recentemente. 

A proteção de dados pessoais não deve 
ser vista como mero custo, mas sim como 
uma vantagem competitiva e um diferen-
cial de mercado. Em um momento em que 
observamos a ocorrência de relevantes 
vazamentos de dados em todo o mundo, o 
cumprimento dessas regras pode restau-
rar ou aumentar a confiança perante o 
mercado, sendo a realização de um projeto 
de compliance de proteção de dados, sob 
uma perspectiva legal e técnica, de elevada 
importância.
 
* Fernando Villela de Andrade Vianna, Sócio do 
Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados (VPBG) – 
fernando.villela@vpbg.com.br 
* Isabella Rovesta, Associada do Vella Pugliese 
Buosi e Guidoni Advogados (VPBG) – isabella.ro-
vesta@vpbg.com.br 

A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor 
no dia 18 de setembro de 2020 e requer atenção
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Novos itens do conjunto de soluções do Programa 
Caio Protect já estão disponíveis no mercado  

Marcopolo vende 123 veículos, entre rodoviários e 
micro-ônibus, para a operadora RCR, de Recife
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Entre as soluções, o tecnológico tecido antiviral para revestimento dos assentos e de outras áreas.

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

Como parte do seu programa Caio 
Protect, a encarroçadora Caio está lan-
çando novos itens de alta performance 
antiviral e antimicrobiana para o salão 
interno dos seus ônibus, e dos rodoviá-
rios produzidos pela Busscar. As novi-
dades trazem soluções que protegem 
contra vírus e bactérias e, ao mesmo 
tempo, preservam o design interno dos 
ônibus e suas condições de utilização.

O conjunto de soluções passou a ter 
os seguintes itens de biossegurança:

- Tecido antiviral: usado em áreas 
que podem ter contato com os usuá-
rios. Desenvolvido com fio de Poliamida 
Amini®Virus-BAC OFF, inativa vírus e 
bactérias que entram em contato com o 
material. A ação antiviral é permanente 
(durante toda a vida útil do tecido). Está 
disponível nas estampas Kaleidos Cinza, 
Azul e Azul / Amarelo.

- Kit de proteção da cabine do mo-
torista, da cabine do cobrador e dos 
passageiros do grupo de risco. Dificulta 

o contato direto com outros passageiros 
e é instalável em veículos em operação. 

- Sinalização de assento identificado 
em vinil ou silk, para distanciamento 
social, com cores que identificam os as-
sentos que podem ou não ser utilizados. 

- Medidor de temperatura com tempo 
curto de resposta. Sensor (sem contato 
físico) que alerta se o passageiro está 
com sua temperatura fora do padrão. 

- Higienizador de mãos, com sensor 
de aproximação e vazão ajustável. É 
acionado automaticamente. Capacidade 
para 700 ml de álcool em gel. Também 
disponível na versão dispenser.

- Purificador de ar (plasma fotoelétri-
co). Purifica o ar e mantém os ocupantes 
do salão interno do ônibus livres de 
agentes nocivos como micróbios, odores 
e contaminação. 

A encarroçadora Marcopolo está 
fornecendo à operadora RCR, de Recife, 
123 veículos de sua fabricação, entre 
rodoviários (Paradiso e Ideale) e micro-
-ônibus (Senior). Os primeiros 91 veícu-
los foram entregues no fim de outubro 

e os demais, agora em novembro. Todos 
serão utilizados em operações de fre-
tamento nas regiões Norte e Nordeste.

São 80 ônibus Ideale, 33 micros Se-
nior e 10 Paradiso New G7 1200. Todos os 
veículos são equipados com sistema de 

ar condicionado e dispositivo de acessi-
bilidade. Além disso, contam com parede 
de separação total, cortinas, itinerário 
eletrônico, bagageiro, preparação para 
sistema de áudio, vídeo e internet, além 
de porta-copos e porta-pacotes.
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Foi uma experiência nova na trajetória de uma das mais tradicionais empresas de ônibus do País.

O rally é uma ação com viés social, que busca 
alavancar o esporte e o turismo no Brasil.
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Pelas estradas do País, Viação Cometa participa do 
Rally Sertões 2020 como parceiro logístico e social

Neste ano em que o tradicional 
evento se transformou no “Rally da 
Solidariedade”, levando cestas básicas 
e telemedicina para lugares remotos e 
carentes do País, a Cometa transportou 
equipes e equipamentos necessários por 
todo percurso da prova.

Desde 30 de outubro, e até o dia 7 de 
novembro, a Cometa rodou por estradas 
diferentes das habituais – e fez isso 
em prol da solidariedade. Dois ônibus 
da empresa foram transformados com 
pintura especial e preparados para 
percorrer cerca de 5.000 quilômetros 
entre os estados de São Paulo e do 
Maranhão, transportando a equipe 
responsável pelo Rally Sertões 2020 e le-
vando também insumos e equipamentos 
necessários para a realização da edição 
deste ano do maior desafio do gênero 
nas Américas. 

Além da tradicional competição off 
road, a missão da prova deste ano do 
“Rally da Solidariedade” foi pro-
porcionar acesso remoto à medicina 
gratuita e de qualidade, com uma ação 
coordenada pelo SAS Brasil, além de 

comprar cestas básicas de pequenos co-
merciantes locais para serem distribuí-
das nas regiões percorridas pelo Rally 
Sertões, aos sem trabalho e sem renda. 
A iniciativa foi realizada em parceria 
com o Sebrae e o União BR.

“O Rally Sertões promove uma ação 
muito importante que, aliada a um viés 
social,  busca alavancar o esporte e o 
turismo no Brasil. Neste 2020 desafiador, 
ações solidárias como esta têm um peso 
ainda maior, e por isso reforçamos o 
nosso apoio logístico em todo o percur-
so. Com os ônibus da Cometa, levamos 
equipes e profissionais que prestaram 
atendimento médico e fizeram a entre-
ga de cestas básicas para pessoas em 
situação de vulnerabilidade”, detalhou 
Pedro Venturini, gerente de Marketing 
e Comunicação do Grupo JCA.

Em sua participação, a Viação Come-
ta disponibilizou um ônibus com 54 luga-
res e outro com 33. Dessa forma, o staff 
da competição pôde usufruir do conforto 
e da segurança dos veículos mesmo nos 
locais mais afastados. “E para entrar 
no clima de toda a competição, a pin-

tura dos veículos também foi especial, 
mesclando em suas cores o alaranjado 
das estradas de terra percorridas pelo 
Sertões com o azul da Cometa e dos céus 
do Brasil”, complementou Venturini. 

Um rígido protocolo de segurança 
garantiu a realização do projeto e asse-
gurou a necessária proteção sanitária.  
Já antes da largada, os pilotos, as equi-
pes e a organização ficaram confina-
dos em acampamentos apelidados de 
“bolhas”, sem acesso ao público local. 
Este ano, excepcionalmente, não houve 
as tradicionais chegadas nas cidades-
-anfitriãs. Toda a caravana pernoitou 
nas bolhas, instaladas em áreas não 
divulgadas para evitar aglomerações. 

“Todos os grandes eventos esporti-
vos estão se reinventando, e com o Rally 
Sertões não foi diferente. E assim pude-
mos nos deslocar com total segurança 
para ajudar a ativar economias locais 
e levar cuidado a quem precisava. Em 
tese, adiar a prova teria sido a opção 
mais fácil, mas também teria sido aban-
donar quem sempre nos acolheu”, disse 
Joaquim Monteiro, CEO do Sertões. 
Segundo ele, “a chegada da Cometa ao 
rally foi fundamental para garantir a 
mobilidade de boa parte da equipe que 
executou a complexa operação logística 
do maior rally das Américas”.


